
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік  

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

(повне найменування замовника) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02142371 

 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ      

(для 

бюджетних 

установ) 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

 

Примітки 

1 2 4 5 6 8 

56.29.2 Послуги їдалень (56.29.20-00.00 Послуги їдалень) 2230 3 304 984,00 грн. без ПДВ (три мільйони триста чотири 

тисячі девятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Січень 2015 р. - 

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена  

(10.20.13-30.00 Риба морська, ціла, заморожена) 

2230 495 000,00грн. з ПДВ (чотириста девяносто пять тисяч 

грню 00 коп.) 

Відкриті торги Січень 2015 р. - 

10.11.3М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; 

м'ясо та харчові субпродукти , інші (10.11.31-00.00 М'ясо 

великої рогатої худоби, заморожене; 10.11.39-10.00 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 

коней та інших тварин родини конячих, заморожені) 

2230 763 000,00 грн. з ПДВ (сімсот шістдесят три тисячі грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги Січень 2015 р. - 

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні , оброблені  (10.51.11-42.00 

Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не більше від 6 

мас. %, неконцентроване, без додання цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних пакованнях з чистим умістом не 

більше ніж 2 л) 

2230 632 568,00 грн. з ПДВ (шістсот тридцять дві тисячі 

пятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Січень 2015 р. - 

01.13.5  Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну (01.13.51-00.00 Картопля ) 

2230 360 000,00 грн. з ПДВ (триста шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

  - 

108 000,00 з ПДВ (сто вісім тисяч грн. 00коп.) Відкриті торги Січень 2015 р. - 

108 000,00 з ПДВ (сто вісім тисяч грн. 00 коп) Відкриті торги Травень 2015р. - 

215 640,00 з ПДВ (двісті пятнадцять тисяч шістсот 

сорок грн. 00коп.) 

Запит цінових 

пропозицій 

Вересень 2015р. - 

10.51.5 Продукти молочні, інші (10.51.51-08.00 Молоко та 

вершки, згущені, підсолоджені; 10.51.52-41.00 Кефір, сметана, 

йогурт й інші ферментовані продукти) 

2230 560 390,00 грн. з ПДВ (пятсот шістдесят тисяч триста 

девяносто грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Січень 2015р. - 

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний (10.51.40-30.00 Сир 

свіжий (без визрівання), зокрема сир альбумінний і 

кисломолочний; 10.51.40-50.00 Сир сичужний тертий, у 

порошку, блакитний та інший неперероблений (крім свіжого 

сиру) 

2230 483 300,00грн. з ПДВ (чотириста вісімдесят три тисячі 

триста грн. 00коп.) 

Відкриті торги Січень 2015р. -- 

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене 

(10.11.12-50.00 Свинина,      

2230 140 000,00 грн. з ПДВ (сто сорок тисяч грн. 00 коп.) Запит цінових 

пропозицій 

Січень 2015р. - 

 



 


